На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,
99/2011-др.закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 6. Одлуке о
буџету општине Пландиште за 2017. годину („Сл.лист општине Пландиште“, број
28/2016), члана 3. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса
која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, број 6/2014, 5/2015), Председник општине Пландиште, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА
РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Општи циљ Конкурса је успостављање и унапређивање цивилног дијалога.

II
Основни услови Конкурса:
1) На конкурсу може да учествује Организација цивилног друштва (удружења,
задужбине фондације, синдикати, коморе и друге организације чији су циљеви и
активности усмерен на остваривање јавног интереса):








која је регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник
РС”, бр. 51/09), која је регистрована на територији општине Пландиште,
односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Пландиште
као општинске, маеђуопштинске или републичке организације;
која је директно одговорна за припрему и извођење програма;
која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са
Уговором о реализовању програма/пројекта, уколико је била носилац
програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати
реализације програма/пројекта, то јест оно које је поднело годишњи
финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;
која није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом
забраном обављања делатности;
која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања.
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2) Предлог програма/пројекта:



Мора бити у складу са циљем Конкурса
Мора имати значајан и дуготрајан утицај на развој области дефинисане
Конкурсом.

Организације цивилног друштва могу да учествују са годишњим програмом или
једним пројектом.

III
Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката
Организација цивилног друштва, из буџета општине Пландиште за 2017. годину, износи
3.380.000,00 динара и то:
1) за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног

2)

3)

4)

5)

уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и
подстицање међународне културне сарадње, Програм 13 –Развој културе ПА 0002 –
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва са раздела 1, глава 1.01,
програмска класификација 1201-0002, функција 860, позиција 132, економска
класификација 481 у износу од 1.300.000,00 динара;
за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ
успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог
квалитета, заштиту права најугроженијих категорија становништва и повећање
компетенција професионалаца унутар система социјалне заштите, за активности
пензионерских и синдикалних организација заштите и за активности које имају за
циљ промовисања људских и мањинских права, Програм 11–Социјална и дечија
заштита ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама са раздела 1, глава
1.01, програмска класификација 0901-0003, функција 160, позиција 117, економска
класификација 481 у износу од 1.000.000,00 динара;
за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање
запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и
инвестирања у општини, едукацију незапослених и сл., Програм 3 Локално
економски развој ПА 0003 Подстицај за развој предузетништва са раздела 1, глава
1.01 програмска класификација 1501-0003, функција 410, позиција 95, економска
класификација 481 –подстицаји ОЦД (удружења) у износу од 200.000,00 динара;
за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање
општине и дефинисање туристичког производа, Програм 4 –Развој туризма ПА
0001 Управљање развојем туризма са раздела 1, глава 1.01, програмска
класификација 1502-0001, функција 473, позиција 96, економска класификација 481
Дотације- подстицаји удружења ОЦД за реазвој туризма у износу од 500.000,00;
за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 –
заштита животне средине ,ПА 0001 –Ушрављање заштитом животне средине са
раздела 1, глава 1.01, програмска класификација 0401-0001, функција 560, позиција
108, економска класификација 481 –Дотације –подстицаји ОЦД износу од
250.000,00 динара;
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6)

за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског
активизма и волонтеризма, Програм 14 –Развој спорта и омладине ПА 0005 –
спровођење омладинске политике
са раздела 1, глава 1.01, програмска
класификација 1301-0005, функција 160, позиција 141, економска класификација
481 Дотације –подршка омладинским организацијама у износу од 130.000,00
динара.
IV

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до
31.12.2017. године.
Пројекти/програми се морају реализовати претежно на територији општине
Пландиште.
V
Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу, који чини саставни део
конкурсне документације.
Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.

Пријавни образац 1 (ОЦД)
Образац 2 (ОЦД) за писање предлога пројеката
Образац 3 (ОЦД) табеларни преглед буџета пројекта
Образац 4 (ОЦД) наративни извештај*
Образац 5 (ОЦД) захтев за средства **

* Образац 4 (ОЦД) наративни извештај- доставља се приликом подношења кварталних
и завршног извештаја.
** Образац 5 (ОЦД) подноси се за преостала средства.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације
општине Пландиште (www.opstina-plandiste.rs/konkursi).
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА“, на адресу Општинска управа Општине
Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, поштом или лично у Услужном центру
општине Пландиште (пријемна канцеларија у
дворишној згради општине). ОБАВЕЗНО
НАЗНАЧИТИ ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ.

Додатне информације у вези Јавног конкурса могу се добити на телефон број
013/862-335.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране.
Под неблаговременим пријавама, сматрају се пријаве:


пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама, сматрају се пријаве:


које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени Конкурсом ,
односно оне које се не односе на конурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотуним пријавама, сматрају се пријаве:





које су непотисане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
ако недостатак није отклоњен ни у накнадном року;
које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна који је издала и оверила
банка;
које садрже неразумљиве и нечитке податке

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно од
09.03.2017.године.

08.02.2017. до

VI
Критеријуми за вредновање предлога пројеката, могу бити следећи:
1) Предложени програм / пројекат требало би да у погледу квалитета, садржине и
природе испуњава следеће критеријуме:
 законитост и ефикасност коришћења средстава (да ли су раније коришћена
буџетска средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су
испуњене уговорне обавезе);
 адекватно партнерство – уколико се конкурсом жели утврдити обавеза
партнерства;
 релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса
дефинисаног конкурсом;
 усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и
циљном групом;
 разрађеност и изводљивост плана реализације програма / пројекта, остваривост
планираних резултата и мерљивост индикатора;
 развојна, институционална и финансијска одрживост предложеног програма /
пројекта;
 значај промене која се очекује након примене пројекта;
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економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности;
промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне
групе и шире јавности о програму или пројекту.

2) При одобравању, приоритет имају програми/пројекти који су структурне и развојне
природе;
VII
Одобрени програми/пројекти финансирају се у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава, из буџета општине Пландиште,
постигну намеравани резултати;
Одобрени програми/пројекти финансирају се преношењем средстава на рачун ОЦД;
Програми се финансирају по правилу у 4 рате, а у зависности од временског
распона за реализацију програма/пројекта и прилива буџетских средстава, могу и у
мањи број рата.
Са предлагачем одобреног програма/пројекта Општина Пландиште закључује
уговор у складу са Законом о удружењима и Уредбом о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
које реализују организације цивилног друштва;

VIII
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију члана 2. став
1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
односно уколико ће средства остварена по овом Конкурсу користити за набавку радова,
добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке,
корисник средстава ће се сматрати Наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним
набавкама.
Кoрисници средстава су у oбавези да на основу Правилника о начину
утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“,
бр.113/13,8/14 и 24/16) пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код
Управе за трезор.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
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Документација за закључење уговора:
Корисници средстава предају даваоцу средстава две бланко соло менице, са
меничним овлашћењем, регистроване у својој пословној банци, на име гаранције уредног
извршавања обавеза према Општини Пландиште, по основу Уговора о додели средстава.

Број: 401-2/2017-II
У Пландишту, 07.02. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репац,мастер економиста с.р.
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